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 (( ول الميمان )) قققالالوحي قبل أن يوحى إليه ...
يعني: وما كنننتالمؤلف: " أي شرائعه ومعالمه " 

تدري عن شرائع اليمان, فهل كان الرسول صننلى اللننه
عليه وسلم يدري عما شرعه الله له في هننذه الشننريعة

" والنفيالكامل قبننل ذلننك ؟ ل, ثننم قننال المؤلننف : 
معلق للفعل عققن العمققل ومققا بعققده سققد مسققد

 الجملة هذه للعراب, كلمة تدري تنصبالمفعولين "
مفعننولين, هننل بعنندها شننيء منصننوب ؟ ل, بعنندها مننا
استفهامية مبتدأ, والكتاب خبره, ما فيها شيء منصوب,
إذا جاءت الجملة الستفهامية في محل المفعولين فإنها
تعلق الفعل عن العمل ظاهرا, ولكن الجملة تكننون فنني
محل نصب, إذن الستفهام هنا علق الفعل عننن العمننل,
 .وما بعده سد مسد المفعولين
يعنيولكن جعلناه )) أي الروح أو الكتاب "  )) "
جعلنا الكتاب الننذي أوحينننا إليننك أو الننروح الننذي أوحينننا

(( نورا نهدي به مققن نشققاءإليك والمعنى ل يختلف 
(( نورا نهدي بققه مققن اللهم اهدنا به, من عبادنا ))

 النور يهتدي به الناس ومنننه قننولنشاء من عبادنا ))
 : الشاعر
 " وقننول الخنسنناء فنني " كأنه علم في رأسه نار 
   :أخيها
" وإن صخرا لتأتم الهققداة   بققه كققأنه علققم فققي 
" رأسه نار
يعني أن النار تجعل علمة على الشيء, إذا كان الننناس
في البر أوقدوا في الليل نارا علننى رأس جبننل أو علننى
رأس أكمننة حننتى يهتنندي بهننا مننن يريننده, نعننم يقننول:
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 نهنندي بهننذا(( جعلناه نورا نهدي به مقن نشقاء ))
النور من نشاء, وهذا مبني علننى حكمننة اللننه عننز وجننل

وما تشاءون إل أن ميشققاء اللققهكما قال تعالى : (( 
فمن الحننري أن يهنندى إن الله كان عليما حكيما ))

بهنذا النننور ؟ منن تمسنك بنه وعمننل بمنا فيننه, تصنديقا
للخبار وتنفيذا للحكام, من فعننل هننذا صننار القننرآن لننه

(( والذمين اهتدوانورا يهتدي به كما قال الله تعالى : 
 وأمننا مننن أعننرضزادهم هدى وآتاهم تقققواهم ))

عنه والعياذ بالله فإن سننيكون حجننة عليننه ول ينتفننع بننه
(( نهدي به من نشاء من عبادنا )) قوله: (( من

 هننل المننراد الهدايننة العامننة أو الخاصننة ؟عبادنققا ))
 هننذه تقسننم(( نهدي به من نشققاء مققن عبادنققا ))

الناس إلى قسمين: مهتد وضال, فيكننون عبادنننا المننراد
به العبودية العامننة, لنننه جعننل العبوديننة هننذه قسننمين:

 يعننني يننا محمنند(( من عبادنا وإنققك ))مهتد وضال, 
" تققدعوا قننال: (( لتهدي إلى صراط مسققتقيم ))

 لننو أنبالوحي إليك (( إلى صراط مسققتقيم )) "
المؤلف قال: لتهدي أي تدل لكان أوضح وأخصر, تهنندي
"بمعنى تدل, فهي هدايننة الدللننة, أمننا المؤلننف يقننول: 

 ولكن هذا ل يكفي لنه لو دعنناتدعوا بالوحي إليك "
فهل يهتنندي الننناس ؟  لكننن لننو قلنننا: تنندل, فقنند وضننح
الطريق ودل عليه, ثم مننن اهتنندى فلنفسننه ومننن ضننل

" (( إلققى صققراط )) طرميقققفإنمنننا يضنننل عليهنننا 
 وصنندق,(( مسققتقيم )) ميقققول: دميققن السققل م "

الصراط المستقيم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليننه
  .وسلم هو دين السلم
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صراط الله الذي له ما في السموات وما في ))
 هننذه بنندل مننن قننوله:(( صققراط اللققه )) الرض ))

(( صراط اللققه )) وقوله: (( صراط المستقيم ))؛
أضافه الله تعالى إلى نفسه لنه هو الذي وضعه لعباده,

أضيف إلى الله باعتبارينفولنه موصل إليه,  : 
وضعه لعباده وشننرعه لهننم, الثنناني: الول: أنه هو الذي

 .أنه موصل إليه
 أي: قويم غير معوج(( إلى صراط مستقيم ))نعم: 

صراط الله الذي له مققا فققي السققماوات ومققا(( 
 ( له ) الجننار والمجننرور خننبر مقنندم, وفي الرض ))

( ما في السماوات )  مبتدأ مؤخر, وتقننديم الخننبر يفينند
" (( ما فقي السقماوات ومققاالحصر, أي: له وحده؛ 

 لننو قنندمفققي الرض )) ملكققا وخلقققا وعبيققدا "
المؤلف خلقا على ملك لكان أحسن, لن الخلننق سننابق
"على الملننك, ولكننن الخلننف فنني هننذا سننهل, وقننوله: 

(( أل إلققى اللققه تصققير يعني تدبيرا ينندبرهم عبيدا "
 أل هنا أداة اسننتفتاح, والمقصننود بهننا التنننبيهالمور ))

 مفعننول تصننير مقنندم(( إلى الله ))والتأكيد, وقوله: 
عليها لفادة الحصننر, أي: إلننى اللننه ل إلننى غيننره تصننير
   .المور أي شئون الخلق
في هذه الية: بيان أن هذا القرآن الكريننم روح تحيننا بننه
القلوب, وعلننى هننذا فننإذا وجنندت قلبننك ميتننا أو وجنندته
مريضا أو وجته قاسيا فعليك بالقرآن, اقننرأه عننن محبننة
وتدبر فسيتغير القلب من مرض إلى صحة, ومننن مننوت
إلى حياة, ومن قسوة إلننى ليننن, قننال ابننن عبنند القننوي
 :رحمه الله
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وحافظ علققى درس القققرآن فققإنه    ميليققن قلبققا
 قاسيا مثل جلمد
 .أي مثل الحصا, ويدل عليه هذه الية
ومن فوائد هذه الية: أن القرآن مننن أمننر اللننه, وينبننني
عليها أنننه ليننس بمخلننوق, وجننه ذلننك قننول اللننه تبننارك

ففصننل الخلننق  أل له الخلققق والمققر ))وتعالى : ((
عن المر وجعله قسننميا لننه, فنندل ذلننك علننى أن المننر
ليس من الخلق, وهذا هو المراد, فهذه الية مما يستدل
به على طائفتي المعتزلة والشعرية الننذين يقولننون: إن
القرآن مخلوق, السننتدلل واضننح ؟ وجننه ذلننك أن اللننه
,جعل المر قسيما للخلننق, وقسننيم الشننيء ليننس منننه

 .قسم الشيء منه أو ليس منه ؟ منه
ومن فوائد هذه الية الكريمة : تعظينم النرب عنز وجنل

(( مققن أمرنققا )) وقننوله: (( أوحينققا ))نفسه لقوله: 
. وهو أهل للتعظيم عز وجل وأهل للكرام وأهل للثناء
ومن فوائد هذه الية الكريمة: أن النبي صلى الله عليننه
وسلم قبل هذا الوحي ل ينندري مننا الكتنناب ول اليمننان,

ووجقدك ضقال فهقدى ))وعليه يدل قوله تعالى : (( 
. ضال يعني: جاهل فهدى
ومن فوائد هذه الية الكريمة : بيان منة اللننه عننز وجننل
على رسوله صلى الله عليه وسلم بإنزال القننرآن الننذي
. صار به عالما بالكتاب وعالما باليمان
ومن فوائنند اليننة الكريمننة : أن النننبي صننلى اللننه عليننه
وسننلم كننان أميننا ل يقننرأ ول يكتننب فيكننون فيننه إبطننال
لدعوى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذب لنه ل
 .يستطيع أن يأتي بهذا القرآن من عنده
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من فوائد هذه اليننة الكريمننة: أن اللننه سننبحانه وتعننالى
جعل الكتاب نورا يهدي به من يشاء, وينبننني علننى هننذه
الفائنندة: أنننك لننو أردت أن يسننتنير قلبننك ويحيننا قلبننك
. فعليك بالقرآن, لكن قراءة تدبر
ومننن فوائنند هننذه اليننة الكريمننة : إثبننات أن الهدايننة

(( نهدي بققه مققن نشققاءوالضللة بمشيئة الله لقوله: 
.(( من عبادنا
ومن فوائدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل علننى

وإنققك لتهققدي إلققى الصننراط المسننتقيم لقننوله: ((
 .(( صراط مستقيم
فإن قال قائل : ما الجمع بين هذه الينة وقننوله تعنالى :

فالجواب: أن الهدايننة إنك ل تهدي من أحببت ))(( 
في الية الثانية هدايننة التوفيننق, فننإن النننبي صننلى اللننه

أحدا, وأما الهداية في الية عليه وسلم ل يملك أن يهدي
التي هنننا فهنني هدايننة الدللننة, اقننرأ قننول اللننه تعننالى :
(( وأما ثمود فهدميناهم فاستحبوا العمققى علققى

هديناهم هدايننة دللننة, يعننني بينننا لهننم الحننق الهدى ))
ودللناهم عليه ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى علننى
. الهدى فلم يهتدوا
ومن فوائند الينة الكريمنة : أن هندي الننبي صنلى اللنه
عليننه وسننلم هنندي مسننتقيم ل اعوجنناج فيننه لقننوله :

 فليس فيننه اعوجنناج فنني(( إلى صراط مستقيم ))
الخبر, والعوجاج في الخبر؟ الكذب, وليس فيه اعوجاج
في الشرائع بل كلها مبنية على العدل والفضل والحمنند
. لله رب العالمين
ومن فوائد اليننة الكريمننة : الشننارة إلننى أن مننا خننالف
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هنندي النننبي صننلى اللننه عليننه وسننلم فليننس صننراطا
(( إلققى صققراطمسننتقيما تؤخننذ مننن مفهننوم قننوله: 

يعني ما سوى ما أنت عليه فليس صراطامستقيم )) 
. مستقيما
ومن فوائد الية الكريمة : تعظيم شأن ديننن اللننه الننذي
ينندعوا إليننه الرسننول صننلى اللننه عليننه وسننلم لقننوله:
(( صراط الله الذي له مققا فققي السققماوات ومققا

 فإن قال قائننل: كيننف نجمننع بيننن هننذهفي الرض ))
(( اهقققدنا الصقققراطالينننة وبينننن قنننوله تعنننالى : 

وهنننا المستقيم صراط الذمين أنعمققت عليهققم ))
 ؟ فالجواب: أنه يضنناف إلننى(( صراط الله ))يقول : 

الله باعتبار, ويضاف إلى الذين أنعم الله عليهننم باعتبننار
آخر, فإضافته إلى اللنه باعتبنار أننه وضنعه وأننه يوصنل
إليه, وباعتبار إضافته إلى الذين أنعننم اللننه عليهننم أنهننم
. سالكوه المؤمنون به؛ اللهم اجعلنا منهم
ومن فوائد الية الكريمة: عمننوم ملننك اللننه واختصاصننه
بهننذا الملننك, العمننوم مننن قننوله: (مننا) فننإن مننا اسننم
موصول يدل علننى العمننوم, واختصاصننه بننه مننن تقننديم
. الخبر على المبتدأ
ومن فوائد الية الكريمة : الشننارة إلننى أن اللننه تعننالى
يحكننم مننا يشنناء وأنننه ل اعننتراض علننى حكمننه لقننوله :
(( الذي له ما في السماوات وما في الرض ))
فأتى بعموم الملك بعد ذكر الصننراط المسننتقيم إشننارة
إلى أن ما حكم به تبارك وتعالى ل اعننتراض عليننه فيننه,
لمنناذا؟ لن اللننه لننه ملننك السننموات والرض يخلننق مننا
يشناء ويشننرع منا يشناء, ولهننذا تجند بعنض أهنل العلنم
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رحمهم الله إذا لم يهتنندوا إلننى علننة الحكننم قننالوا: هننذا
 .تعبدي, يعني علينا أن نتعبد به وإن لم نعلم الحكمة
ومن فوائد الية الكريمة: بيان أن المور كلها تصير إلننى
الله أي ترجع إليه, خلقا وملكا وتدبيرا وحكما, كل شيء
يرجع إلى اللننه, إذا اختلفنننا فنني حكننم فنني مسننألة مننن
مسائل العلم إلى مننن نرجننع ؟ إلننى اللننه, إذا كننان يننوم
القيامة يبعننث الخلئننق ويرجعننون إلننى اللننه, إذن تصننير
المور يعني كل المور تصير إلى الله وترجننع إليننه, فهننو
. منه المبتدأ وإليه المنتهى تبارك وتعالى, نعم
... : الطالب

 : سواء رجننل أو يرسننل رسننول والول بننالوحي,الشيخ
. اللهام

 : أقنول علنى حسننب نشناطه, لكننن قننال بعنضالشنيخ
العلماء: ينبغي أن يجعل حزبا معينا يتلوه كل يوم تنظيما
لقراءته, لن النسان إذا جعلها مفتوحة هكننذا مننرت بننه
اليام وهو لم يحصل شيئا, وهذا وإن كان ليننس معهننودا
في من سلف إل إن كان دل عليه حننديث عبنند اللننه بننن
عمرو أنه قال: أستطيع أن أقرأه في شننهر فنني أسننبوع

( ل تقرأه فققي أقققل مققن ثلثققةفي ثلثة أيام قال: 
 ل ما يذم, والحمد للننه النسننان يقننرأ القننرآن...أميا م ) 

. كل يوم في الصلة, فل هجر للقرآن
 ... : الطالب

 ل هذا غلط منه, يعني كيننف ننندع السننتفادة... : الشيخ
من هذه الكتب العظيمة والخطأ فيها ل يمثننل ول عشننر
عشر المعشار, قننال ابننن رجننب رحمننه اللننه فنني كتننابه

" وميأبى الله العصمة لكتاب غيققرالقواعد الفقهية: 
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 والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كننثيركتابه "
صوابه, صحيح هذا النصاف, ول تكاد تجد مؤلفا إل وفيه

(( ولو كان من عنققدالخطأ إما متعمدا أو غير متعمد 
 .(( غير الله لوجدوا فيه اختلفا كثيرا
 : نعم إذا كلمه الله بشرع كننان نبيننا, وإن كلمننهالشيخ 
بغيننر ذلننك فقنند يكننون شننيطانا, أليننس اللننه خنناطب

(( قال ما منعك أن تسجد لمققا خلقققتالشيطان: 
 .(( بيدي

 : أحسن ما علمت تفسننير ابننن كننثير رحمننه اللننهالشيخ
موثوق من جهة العقيدة, وإن كننان فيننه بعننض القصننور,
يذكر أحاديث إسرائيلية, ويتكلم على كثير منهننا, تفسننير
الشيخ عبد الرحمن السعدي جيد خصوصا فنني اسننتنباط
الفوائد من اليات, هذا الذي أعلم الن, وتفسير الشننيخ
الشنقيطي رحمه اللننه جينند لكننن ل يصننلح إلننى لطننالب
.علم متمكن نعم

 : شننيخ أحسننن اللننه إليكننم قيننل إن المننامالطننالب
الشافعي كان يختم القرآن في اليننوم مرتيننن فهننل هننذا
مخالف للسنة ؟

 : ل هذا منن المنور العارضنة ول يخننالف السننة,الشيخ
. المور العارضة ل تعتبر كالمور الدائمة
... : الطالب

  ما الذي أوحاه الله إلى الرسول ؟... : الشيخ
. : القرآنالطالب

 : طيب كيف نؤول ؟ ما أولنا, هذا هو الذي أوحيالشيخ
إلى الرسول وسماه اللننه روحننا لنننه تحيننا بننه القلننوب,
واعلم أننا نحننن ل ننكننر التأويننل قنند تننأول, لكننن إذا دل
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الدليل على التأويل فل بأس, فنقول فنني قننوله تعننالى :
) نقننول: إذا(( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بققالله )

أردت أن تقننرأ, وظنناهر اليننة إذا فرغننت مننن القننراءة
فاستعذ, والسنة بينت هننذا, فنحننن ل ننكننر التأويننل, لن
التأويل الذي دل عليه اللفظ تفسير, إنمننا ننكننر التأويننل
 .الذي هو التحريف بدون دليل
 ... : الطالب

 ...  : ل ما هو الرسول أي رسولالشيخ
 : بيان اللهام ؟ إما أن الله يوقننع فنني قلبننه مثننلالشيخ

( إنه قد ألقققيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
في روعي أنه لن تموت نفققس حققتى تسققتكمل
 .( رزقها وأجلها
وبهذا تم تفسننير سننورة الشننورى, ويكننون الموقننف إن
شاء الله علننى سننورة الزخننرف, نسننأل اللننه تعننالى أن
يختم لنا ولكننم بالسننعادة, وأن يرزقنننا فهننم كتننابه علننى
الوجه النذي يرضناه عننا, وأن يجعلننا ممنن يتلنونه حنق
 .تلوته
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